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 بسِم اهللا واحلمُد ِهللا والصالُة والسالُم على رسوِل اهللا وآِله وصحِبه ومن وااله
িবসিমুািহর রাহমািনর রাহীম। সম� �শংসা আুাহর জনয। দরদ ও সালাম বিষরত েহাক 

আুাহর রাসূেলর উপর এবং তাঁর পিরবারবগর, সাহাবা ও যারা তাঁর সাে্ ব�ু� রােখ 

তােদর উপর। 

েহ সবর্ােনর মুসিলম ভাইগণ! 

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুুািহ ওয়াবারাকাতুহ! 

আিম মুসিলম িমশেরর �ীয় �ীেনর বযাপাের েগৗরবাি�ত, ইসলােমর বযাপাের �াধীনেচতা 

এবং পিব�তা ও স�ােনর বযাপাের আ�মযরাদাশীল জািতেক সংিক্ একিট বাতরার �িত 

দৃি� আকষরণ কের িকছু ক্া বলার ই�া রািখ- 

আিম আশা কির তাঁরা আমার এই আেলাচনােক একজন মুসিলম এবং দলা�তা, দেলর 

সাে্ যু�তা ও পকপািত� অবল�ন ে্েক দূের অব্ানকারী একজন ভাইেয়র ক্া 

িহসােব �হণ করেবন। 

আিম আশা কির তাঁরা আমার আেলাচনার �িত দৃি�পাত করেবন এবং এেত যা িকছু হক 

ও সতয রেয়েছ, তা �হণ করেবন এবং এছাড়া সব �তযাখযান করেবন।   

েহ আমার ই�ত ও মযরাদার অিধকারী মুসিলম ভাইেয়রা! িমশরবাসীর িবকুষ িব�ব �ংস 

ও কিতর চূড়া� পযরায় অিত�ম কেরেছ। তাগত, িবশৃ�ল, অপরাধী ও মুরতাদ 

শাসনবয্া চূড়া� পযরােয়র িবশৃ�লা, অপরাধ ও ইরিতদােদর রপ ধের িফের এেসেছ। 

এই সব িকছু হওয়ার কারণ হল এমন িকছু েনতা, এই িবকুষ জািতর উপের দখল 

বিসেয়েছ অ্বা তাঁেদর িদক পিরবতরন কের িদেয়েছ যারা বািতল, তাগত ও অপরাধী 

শি�র েমাকােবলায় হীনমনয। আিম বরং �� ভাষায় বলেবা- তাঁরা হে� এমন েনতৃবৃ�, 

যারা বািতল, তাগিত, অপরাধী ও মুরতাদ শি�র সাে্ িমেলিমেশ চলা, বসবাস করা ও 
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সমেঝাতার দীকা েপেয়েছ ও েস দীকায় গেড় উেঠেছ। বরং তােদর অিধকাংশ, �ায় সবাই 

িনেজেদর কমরকােের ৈবধতার পেক ক্া বেলেছ। 

তাঁরা হে� এমন িকছু েনতৃবৃ�, যারা ইসলােমর িবরেে যুেকারী শাসনবযব্ার 

আইনকানুেনর মােঝ কাজ কেরেছ। ধমরিনরেপক সংিবধানেক ফায়সালাকারী ও আইেনর 

মূল উৎস িহেসেব �হণ কেরেছ। ধমরিনরেপক সংিবধােনর �ারা ওই শাসনবযব্ার 

�িটসমূহেক উপেযাগী কের েপশ করার েচ�া কেরেছ। বরং তােদর অিধকাংশ েনতা 

জািতসংেঘর িনরাপ�া সং্ার ধমরিনরেপক সংিবধােনর সাে্ স�িকরত িনেদরশনাসমূহেক 

বা�বায়ন কেরেছ ও আনুগতয কেরেছ।  

তারা হে� এমন িকছু েনতৃ�, যারা ইসলােমর িবরেে যুে করা শাসনবযব্া,  

আেমিরকার দাস, ইসরাইেলর �িত আ�সমপরণকারী ও উ�াহর িব�বগেলা চুির করা 

েলাকেদর (আমরা তােদর এমনটাই বলেবা) েমাকােবলা শধুমা� শাি�পূণর পেিতর মােঝ 

সীমাবে কের েফেলেছ। তােদর িনেজেদর মােঝ �চে মতাৈনকয রেয়েছ, িক� তারা এই 

মুরতাদ ও অপরাধী শাসনবযব্ার িবরেে হাত ও িজ�া �ারা শি� �দশরন করা এবং 

িজহােদর �িত আ�ানকারী ও েচ�া-�েচ�াকারীেদর েদাষী সাবয� করার বযাপাের একমত 

হেয়েছ।  

এই েনতৃবৃ� বুেঝিন অ্বা বুঝেত চায়িন েয, আিকদার ্ায়ী ও অিবচল িবষয়সমূহ ে্েক 

পৃ্ক ্াকা �ীন ও দুিনয়ােক বরবাদ কের েদয়। আর আিকদার গর�পূণর একিট িবষয় 

হে� শরীয়েতর হািকিময়ত (িবধান দাতা একমা� আুাহ তাআলা) েক �ীকার করা। 

এই েনতৃবৃ� বুেঝিন অ্বা বুঝেত চায়িন েয, িব�েবর সফলতার জনয অবশযই িবশৃ�ল 

শাসনবযব্ােক েগাঁড়া ে্েক উপেড় েফলেত হেব। এিট ঐিতহািসক একিট বা�বতা। এই 

কারেণই এ িব�ব িনেজেক িবচার কেরেছ ‘সমেয়র পূেবর �সব হওয়া’ িব�েবর নযায়, যার 

েনতৃবৃ� েমাবারেকর ৈতির আেমিরকাপ�ী সামিরক পিরষেদর সাে্ সি� কেরেছ। 
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এই েনতৃবৃ� জনগণেক েধাঁকা িদেয়েছ েয, েসনাবািহনী তাঁেদরেক সাহাযয করার জনয 

তাঁেদর �িত দৃি� েদেব। তারা বুেঝিন অ্বা বুঝেত চায়িন েয, আেমিরকাপ�ী এই 

েসনাবািহনী ইসলােমর িবরেে যুেকারী ধমরিনরেপক শাসনবয্ার সাহাযযকারী। তারা 

জনগণেক সাহাযয করার জনয ইসলােমর �িত শ�তা েপাষণকারী িবেকাভকারীেদর 

অবরে করেব না, বরং জনগেণর িবচার করার জনয তােদর েনতােদর িনেদরেশর অেপকায় 

জনগণেকই অবরে কের রাখেব। িক� আেমিরকা শাি�পূণর ্াকার ক্া বেল িব�া� 

কেরেছ। িব�বী জনগণেক েধাঁকা েদওয়া হেয়েছ এবং িব�ব ‘সমেয়র আেগ �সব হওয়া’র 

নযায় হেয়েছ অ্রাৎ বয্র হেয়েছ। 

এই েনতৃবৃ� বুেঝিন অ্বা বুঝেত চায়িন েয, িবে� অপরাধীেদর েনতারা – আেমিরকা 

হে� যােদর মা্া- িকছুেতই এই েনতৃবৃে�র তােদর েগালাম হওয়া ছাড়া এেদর �িত 

স�� হেব না। এমন েগালাম হেত হেব, যারা �ীনেক অ�ীকার করেব, িনেজর দুিনয়ােক 

তােদরেক েসাপদর করেব। িক� তারা আুাহ তাআলার সতয বাণীেক না বুঝার ভান 

কেরেছ- 

আুাহ তাআলা বেলন-  

﴾َوَلن تـَْرَضى َعنَك اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ ﴿  

“ইহদী ও  ী�ানরা কখনই আপনার �িত স�� হেব না, েয পযর� না আপিন তােদর 

(সুরা বাকারা-১২০) ধেমরর অনুসরণ কেরন”। 

এই েনতৃবৃ� বুেঝিন অ্বা বুঝেত চায়িন েয, িভতেরর জুাদ ও অপরাধীেদর িনরাপ�া 

�দান, শরীয়েতর িবরেে যুেকারী তাগিত ও আেমিরকার ৈতির েসনা েনতৃে�র সাে্ সি� 

এবং ফােসদ ও ধমরিনরেপক আদালতেক স�ান �দশরন িবকুষ মুসিলম জািতর িব�বেক 

�ংস কের িদেয়েছ। এই েনতৃবৃ�-ই আজ িভতেরর অপরাধীেদর আগেন দ� হে�, 

যােদরেক তারা িনরাপ�া িদেয়িছল। আেমিরকার ৈতির েসনা েনতৃে�র আগেন দ� হে�, 
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যােদর সাে্ তারা সি� কেরিছল। এবং ির�াহ, অপরাধ ও ফাসােদর আদালেতর আগেন 

দ� হে�, যােক তারা স�ান কেরিছল।  

এই সব িকছু এখন সবার সামেনই �� হেয় িগেয়েছ, িক� এই েনতােদর অিধকাংেশর 

কােছ �� হয়িন। তারা এখেনা অেপকা করেছ েয, আেমিরকা অ্বা আেমিরকার েকান 

েকান দাস তােদর �িত স�� হেব। তারা অেপকা করেছ েযন, আেমিরকা বা আেমিরকার 

দাসরা তােদরেক িনরপরাধ জনগণেক আেরকবার ভােলাভােব প্�� করার বযাপাের 

ঝগড়ার সুেযাগ েদয়। 

এরা হে� এমন িকছু েনতৃবৃ�, যারা শরীয়ত �িত�ােক কামনা কের না। যারা মুহা�াদ 

মুরিসর শরীয়েতর উপর-ই স�� হেয় েগেছ। অতঃপর তােদর মুরিসর শরীয়ত কামনারও 

অধঃপতন হেয়েছ। তােদর অিধকাংশ মুরিসর শ�েদর সাে্ ৈম�ী কেরেছ এবং েকবল 

িসিসর পতনেকই একমা� উে�শয বািনেয় িনেয়েছ। 

আজ আিম সবাইেক অতীেতর ভুল ে্েক মু� হেয় এক ‘নতুন সূচনা’র িদেক আহবান 

করিছ- 

এই নতুন সূচনায় িমশেরর �েতযক আ�মযরাদাশীল, মুখেলস ও শরীফ মুসলমান 

তাওহীেদর কােলমাতেল ঐকযবে হেব। শরীয়েতর হািকিময়ত, অপরাধী, ফােসদ ও 

মুরতাদ শাসনবযব্ােক েগাঁড়া ে্েক উপেড় েফলা ও লােশ পিরণত করার বযাপাের 

ঐকযবে হেব। অ�, ভাষণ, নফস, ক্া ও কােজর িজহাদ করার বযাপাের ঐকযবে হেব, 

যােত রেয়েছ অতিকরত হামলা, গ্হামলা, েবামা হামলা, বি�মুি�, িবেকাভ �দশরন, নানা 

ধরেণর আঘাত, সভা-সমােবশ, দাওয়ািত কমরকাে, িমিডয়া, �চার-�সার ও বয়ান-ব�ৃতা 

�ভৃিত কমরকাে।   

এই নতুন সূচনায় �েতযক �াধীন ও শরীফ মুসলমান ইসরাইেলর সাে্ আ�সমপরেণর 

একতা, আেমিরকার সাে্ িনরাপ�া সাহাযযেক �তযাখযান করেব। 
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এই নতুন সূচনায় আমরা িমশের অপরাধী শাসনবযব্ােক েগাঁড়া ে্েক উপেড় েফলা এবং 

লােশ পিরণত করা ও ইসলামী শরীয়ত �িত�ার জনয কাজ করেবা। েযখােন ইসলামেকই 

িবচারক ও মূল উৎস িহেসেব উপের রাখা হেব। েয শরীয়ত ইনসাফেক ছিড়েয় িদেব, শরা 

বযব্ােক কােয়ম করেব, পিব�তা ও ই�তেক েহফাজত করেব। অিধকারসমূহ িফিরেয় 

িদেব। চির�েক িন�লুষ রাখেব। দুবরলেদর সাহাযয করেব। অপরাধীেদর চূণর করেব। 

�েতযক মুসিলম ভূখেেক িবজয়, বি�েদর মু� করা ও িব�েবর ফসল ঘের েতালার েচ�া 

করেব। 

এই েতা আমরা আমােদর হাতেক বািড়েয় িদলাম, আেছ েকান সাড়া �দানকারী? আমরা 

আমােদর জািতর স�ািনতেদর আহবান করিছ আেছ েকান িচ�াশীল?  

আিম িক েপৗেছ িদেয়িছ? েহ আুাহ আপিন সাকী ্াকুন! 

وآخر دعوانا أِن احلمُد ِهللا رِب العاملني، وصلى اهللاُ  على سيِدنا حممٍد وآِله وصحِبه وسلم. والسالُم 
 عليكم ورمحُة اِهللا وبركاتُه


